Takım No/ Adı ___________________________

Proje

Jüri Odası __________________________

Yönergeler: Her bölüm için takımın beceri seviyesini en iyi tanımlayan kutuyu işaretleyin. Eğer takım belirli bir bölüm için beceri göstermemişse, o bölümün en
solunda yer alan YOK kutusunu işaretleyin. Takımların yoğun çalışmalarını takdir ettiğinizi göstermek ve takımlara rehberlik edebilmek amacıyla, lütfen yorum / geri
bildirim kutularını olabildiğince açıklayıcı bir şekilde doldurun.
Değerlendirmeyi tamamladıktan sonra lütfen takımın güçlü olduğu alanı formun en altındaki kısımda yuvarlak içine alın.
Başlangıç

Sorunun Tanımlanması *

YOK

net değil ve detay az

kısmen anlaşılır ANCAK detaylar eksik

Araştırma

bir çeşit bilgi; az sayıda kaynak kullanılmış iki çeşit bilgi; birkaç kaynak kullanılmış

çoğunlukla anlaşılır ve detaylı

anlaşılır ve çok detaylı

üç çeşit bilgi; uzmanlar da dahil olmak
üzere birçok kaynak kullanılmış

dört (ve üstü) çeşit bilgi; uzmanlar da dahil
olmak üzere kapsamlı kaynak kullanılmış

Sorun derinlemesine incelenebilmiş ve takım tarafından değerlendirilebilrmiş mi?

az çalışılmış; takım değerlendirmesi yok

Mevcut Çözümlerin İncelenmesi

az inceleme; özgünlük analizi yok

az çalışılmış; biraz takım değerlendirmesi
var

yeterli çalışılmış; takım değerlendirmesi
var

kapsamlı çalışılmış VE takım
değerlendirmesi var

Mevcut çözümler takım tarafından incelenmiş mi? Takımın bulduğu çözümün özgünlüğü doğrulanmış mı?

az inceleme; biraz özgünlük analizi var

yeterli inceleme; özgünlük analizi var

kapsamlı inceleme VE özgünlük analizi var

Yorumlar / Geri
Bildirim

YOK

Örnek Olacak

Kullanılan nitelikl kaynakların çeşidi ve sayısı (kitap, dergi, web sitesi, rapor vs ve ilgili uzmanlar)

Sorun Analizi

YOK

Ustaca

Sorun net olarak ortaya koyulabilmiş mi?

Bilgi Kaynakları

YOK

Gelişiyor

Yaratıcı - Yenilikçi Çözüm

Çözüm Önerisi *

YOK

Önerilen çözüm net olarak açıklanıyor mu?

anlaşılması zor

bazı bölümleri karışık

var olan çözümler / uygulamalar

Proje Uygulaması

çözümler / uygulamalar biraz özgünlük
içeriyor

özgün çözümler / uygulamalar

önemli düzeyde değer katma potansiyeli
bulunan örnek çözümler / uygulamalar

Projenin uygulanabilmesi için; maliyet, üretim kolaylığı vb gibi faktörlerin göz önüne alınma durumu

az sayıda faktör dikkate alınmış

bazı faktörler düşünülmüş

faktörler ertaflıca düşünülmüş; teklif
edilen çözümle ilgili bazı sorular var

faktörler etraflıca düşünülmüş VE çözüm
teklifi uygulanabilir

Yorumlar / Geri
Bildirim

YOK

herkes tarafından anlaşılması kolay

Problemin çözümünde var olan çözümler veya bunların yeni bir uygulaması mı geliştirilerek kullanılmış yoksa problem
tamamen özgün bir yaklaşım ile mi çözülmeye çalışılmış?

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

YOK

anlaşılabilir

Projenin Paylaşılmış Olması *

Sunum - Proje Tanıtımı

YOK

Takım, projesini bu çalışmalarından fayda sağlayabilecek diğer kişilerle / kurumlarla paylaşmış mı?

tek bir kişiyle paylaşılmış

Proje Sunum Yaratıcılığı

YOK

çözümü kullanabilecek bir kişi VEYA bir
grupla paylaşılmış

çözümü kullanabilecek birçok kişi VEYA
birçok grupla paylaşılmış

Proje tanıtımını geliştirmek ve sunmak için kullanlan hayal gücü

düşük düzeyde ilgi çekici VEYA yaratıcı
olmayan

Sunumun Başarısı

ilgi çekici VEYA yaratıcı

ilgi çekici VE yaratıcı

çok ilgi çekici VE son derece yaratıcı

Yapılan sunumun istenen mesajı iletme ve organizasyon düzeyi

anlaşılır değil VEYA düzensiz

kısmen anlaşılır; biraz organize

çoğunlukla anlaşılır; çoğunlukla organize

anlaşılır VE güzel bir organizasyon

Yorumlar / Geri
Bildirim

YOK

bir grupla paylaşılmış

Güçlü Yönleri :

Araştırma

Yaratıcı - Yenilikçi Çözüm

* Ödül Adaylığı için gereklidir
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